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Në përgatitjen e Planit të Veprimit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur 2020-2022 (OGP) u 
zgjodhën katër fusha të politikave për të qenë cështjet tematike të planit të veprimit bazuar në 
standartet e bashkëbërjes. Prioritetet bazuar në rekomandimet kombëtare dhe ndërkombëtare për 
mirëqeverisjen dhe reformën e administratës publike menaxhohen nga koordinatori tematik dhe 
pika e kontaktit të OGP-së në mënyrë të harmonizuar. 

Figura 1: Komponentët Tematik dhe Institucionet Kryesore të Pikave Fokale

 

Bazuar në strategjitë dhe prioritetet e qeverisë si dhe komentet/idetë e nxjera nga konsultimet me 
palët e interesit, u përcaktuan nëntë objektiva strategjike/nëntë angazhime të strukturuara në Planin 
e Veprimit të OGP-së 2020-2022. Këto angazhime fokusohen kryesisht (i) në rritjen e aksesit në 
shërbimet publike dhe rritjen e përgjegjësisë përmes qasjeve të koordinuara për të përmirësuar 
cilësinë e informacionit për publikun. Mundësimi i iniciativave të tilla për të promovuar 
pjesëmarrjen qytetare dhe besimin e publikut mbështesin të gjitha angazhimet e zgjedhura.  
 
Figura 2: Komponentët Tematikë dhe angazhimet e OGP 2020-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ministria e Drejtësisë (MD) 
• Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) Anti-Korrupsioni 

• Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) 
• Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve të Integruara në Shqipëri (ADISA) Qeverisja Dixhitale 

• Ministria e Drejtësisë (MD) Aksesi në Drejtësi 

• Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) Transparenca Fiskale 
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Pse anti-korrupsioni është një prioritet për Shqipërinë? 

Trajtimi i korrupsionit është një nga objektivat më të rëndësishëm të qeverisë shqiptare dhe është 
identifikuar nga Bashkimi Evropian si një nga pesë përparësitë kryesore për vendin drejt integrimit 
në Bashkimin Evropian. 

Nismat dhe politikat anti-korrupsion mbështesin reformat ndër-institucionale të nevojshme për 
funksionimin dhe efikasitetin e përmirësuar të të gjitha institucioneve publike dhe private. Këto 
iniciativa dhe politika anti-korrupsion do të rrisin integritetin, performancën dhe llogaridhënien e 
institucioneve dhe promovimin e qeverisjes së përgjegjshme që lehtësojnë zbatimin e barabartë dhe 
të drejtë të ligjit dhe përmirësojnë  shërbimin publik për të gjithë qytetarët, si dhe zbatimin e të 
drejtave dhe detyrimeve të qytetarëve në çështjet e pronësisë. 

Arritjet e qeverisë dhe avancimi 

Që nga viti 2015 qeveria shqiptare ka miratuar dhe zbatuar strategjitë qeveritare për të adresuar 
korrupsionin, nga të cilat dy planet e veprimit 2015-2017 dhe 2018-2020 janë zbatuar.  Plani i tretë 
i Veprimit Antikorrupsion 2020-2023, u miratua nga Këshilli i Ministrave më 1 korrik 2020 i cili 
vendos dhe forcon angazhimet dhe objektivat strategjikë të mëparshëm, me theks të veçantë në 
rritjen e integritetit në institucionet publike. 

Për të rritur llogaridhënien në luftën kundër korrupsionit në vitin 2017 qeveria shqiptare e vendosi 
rolin e Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit (KKKK) në Ministrinë e Drejtësisë. MD/KKKK 
mbikëqyr përgatitjen dhe zhvillimin e politikave, ligjeve dhe akteve nënligjore të përqendruara 
posaçërisht në anti-korrupsion dhe lehtëson koordinimin me palët e interesit për të bashkëpunuar 
në këto proçese. Duke qenë se është caktuar në rolin e KKKK-së, Ministria e Drejtësisë udhëheq 
angazhimin ndërinstitucional për të përmirësuar integritetin publik dhe për të promovuar një 
kulture, transparencë dhe llogaridhënie për të gjithë nëpunësit civilë dhe zyrtarët publikë në të 
gjitha nivelet e qeverisë, por veçanërisht në ato më të prekshmet si dhe të sektorëve të ndjeshëm 
ndaj korrupsionit. 

Bashkëpunimi me shoqërinë civile 

Pjesëmarrja aktive qytetare në proçeset e qeverisjes është një domosdoshmëri dhe një garanci për 
ruajtjen e integritetit të qeverisjes. Zhvillimi i këtyre dy mekanizmave anti-korrupsion u bë në 
bashkëpunim të ngushtë me shoqërinë civile. Ministria e Drejtësisë/KKKK bashkëpunoi me 
Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim në Shqipëri1(IDM) në bashkë-hartimin e "Metodologjisë 
së Vlerësimit të Rrezikut të Integritetit" dhe "Planit të Integritetit të Ministrisë së Drejtësisë, 2020-
2023", në kuadër të proçesit të bashkë-krijimit, i cili u zhvillua përmes një proçesi të hapur dhe 
konsultativ gjatë hartimit të planit. 

Në kuadër të kornizës që zbaton axhendën e mirëqeverisjes, Ministria e Drejtësisë/KKKK në 
partneritet me organizata të shoqërisë civile (OSHC) angazhohen në  fushata ndërgjegjësuese për të 
forcuar edukimin e publikut në luftën kundër korrupsionit. Në vitin 2019, Shqipëria mbajti fushatën 
e saj të parë të Javës së Integritetit që përqendrohet kryesisht në promovimin e sjelljes etike, 

                                                      
1Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) është një organizatë joqeveritare e pavarur shqiptare dhe një grup mendimesh mbi 
qeverisjen, sigurinë, zhvillimin e shoqërisë civile dhe integrimin në BE 

Komponenti 1 
Qeverisja e Hapur në Luftën kundër Korrupsionit 



 

transparencës, llogaridhënies, përgjegjësisë në biznes. Kjo javë e integritetit veproi si një pikë takimi 
për sektorin publik, sektorin privat, akademinë, organizatat e shoqërisë civile, partnerët 
ndërkombëtarë, studentët, qeveria qendrore dhe qeveria lokale për të promovuar sjelljen etike në të 
gjitha vendet e punës, përfshirë qeverinë dhe organizatat e shoqërisë civile. Fushatës së parë iu 
bashkuan 28 partnerë të cilët prezantuan iniciativat e tyre për të promovuar sjelljen etike, 
transparencën, llogaridhënien dhe përgjegjësinë.  

Sfidat e mbetura 

''Shtojca në Raportin e Dytë të Përputhshmërisë në Shqipëri '' (GRECO) i miratuar në Shtator 2020 
arriti në përfundimin se Shqipëria kishte zbatuar dhe trajtuar në mënyrë të kënaqshme nëntë nga 
dhjetë rekomandimet e përfshira në Vlerësimin e Raundit të Katërt të Raportit, sidoqoftë raporti i 
GRECO-s theksoi se një reformë e gjerë gjyqësore është ende në vazhdim dhe inkurajon Shqipërinë 
të vendosë me përparësi përfundimin e një proçesi gjithëpërfshirës të reformës gjyqësore (në lidhje 
me emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve/ magjistratëve) për të luftuar korrupsionin brenda 
gjyqësorit.  

Zbatimi i mekanizmave të parandalimit të korrupsionit do të jetë një prioritet i vazhdueshëm për 
Shqipërinë. Promovimi dhe integrimi i reformave anti-korrupsion do të kërkojë një ndryshim të 
rëndësishëm në kulturën e administratës publike. Zhvillimi dhe zbatimi i planeve të integritetit për 
të gjitha institucionet e administratës qendrore dhe institucionet e varësisë së tyre, e cila do të 
kërkojë një vullnet politik thelbësor, kapacitete teknike dhe angazhime brenda këtyre 
institucioneve. Rezistenca institucionale kundër shkeljeve të integritetit do të duhet të forcohet dhe 
rritja e transparencës, aksesi i publikut në informacionin zyrtar dhe aktivitetet shtetërore do të 
kërkojnë angazhim për zhvillimin dhe zbatueshmërinë si dhe raportimin në kohë. Së fundmi, 
krijimi dhe administrimi i vazhdueshëm i një Regjistri të Pronarëve Përfitues do të kërkojë 
angazhim thelbësor politik për parandalimin e korrupsionit përmes transparencës së detyrueshme 
dhe masave të gjurmueshmërisë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Angazhimi 1 

Objektivi specifik: Planet e Integritetit 

Janar 2020 - Dhjetor 2022 

Agjencia / aktori kryesor 
zbatues 

Koordinatori  kombëtar kundër korrupsionit, Ministria e Drejtësisë 

Përshkrimi i angazhimit 

Cili është problemi publik 
që angazhimi do të 
adresojë? 

 
Abuzimet e mundshme krijojnë gjasa për ekspozim të institucioneve publike 
ndaj rreziqeve të korrupsionit në zbatim të detyrave dhe përgjegjësive të tyre. 
Korrupsioni dobëson besimin e publikut ndaj qeverisë, pengon aktivitetin e 
ligjshëm ekonomik, kërcënon burimet dhe të ardhurat publike dhe ndikon 
negativisht në administratën publike dhe ofrimin e shërbimeve duke paraqitur 
rreziqe serioze për zhvillimin e vendit. Në vitin 2019, Shqipëria u rendit në 
vendin e 106/180 vende në Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit të 
Transparencës Ndërkombëtare. Për më tepër, sipas Sondazhit të Opinionit të 
Mirëbesimit në Qeverisjen e vitit 2019, nga 2500 shqiptarë të anketuar, 87% e 
perceptonin korrupsionin më pak të përhapur, ndërkohë 85% e perceptonin 
korrupsionin më shumë të përhapur. 
 
Si e tillë, adresimi i korrupsionit paraqet një sfidë të rëndësishme që kërkon 
masa në të gjitha nivelet e administratës publike. Që nga viti 2017, Ministria e 
Drejtësisë në rolin e saj si Koordinatore Kombëtare kundër Korrupsionit ka 
udhëhequr përpjekjet e politikës anti-korrupsion të qeverisë dhe përgatitjen e 
ligjeve dhe akteve nënligjore përkatëse. Si institucioni kryesor përgjegjës publik 
për antikorrupsionin, MD/Koordinatori Kombëtar kundër Korrupsionit 
udhëheq angazhimin ndërinstitucional për të siguruar një performancë dhe 
kulturë më të lartë në luftën kundër korrupsionit. Ky angazhim 
ndërinstitucional përqendrohet në sektorët më të prekshëm dhe të ndjeshëm 
ndaj korrupsionit dhe përpiqet të promovojë dhe sigurojë një administratë 
publike të paanshme, të ndershme dhe efikase me nëpunës civilë dhe zyrtarë të 
tjerë publik me vlera, parime dhe integritet të lartë. 
 

Cili eshte detyrimi i 
angazhimit? 

 
Një plan i integritetit është në thelb një plan i menaxhimit të rreziqeve që 
përqendrohet në rriskun e mundshëm të korrupsionit me të cilat mund të 
përballet një institucion dhe për pasojë mund të jetë një instrument i fuqishëm 
anti-korrupsion. Ai identifikon fushat kryesore të rrezikut të korrupsionit për 
një organizatë të caktuar dhe paraqet një strategji me veprime, masa dhe 
proçedura konkrete zbutëse, që të identifikojë këto rreziqe dhe t'i adresojë ato 
në mënyrë që të gjitha nivelet e institucionit të funksionojnë me integritet. 
Suksesi i një plani integriteti varet si nga qëndrueshmëria e metodologjisë së 
hartimit të tij - sa i përshtatshëm është për një organizatë të veçantë, dhe sa të 
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përgjegjshëm kërkon që individët e institucionit të jenë, gjithëpërfshirja e fushës 
së tij - zbatimi dhe monitorimi i proçesit. 
 
Ky angazhim krijon një kornizë për zhvillimin dhe zbatimin e planeve të 
integritetit në të gjithë administratën publike. Ai përqendrohet në krijimin e një 
metodologjie, zhvillimin dhe zbatimin e një plani drejtues integriteti, përmes 
Ministrisë së Drejtësisë, në mënyrë që të promovojë jo vetëm rritjen e 
integritetit brenda Ministrisë së Drejtësisë, por gjithashtu për të udhëhequr me 
shembull ministritë e linjës dhe institucionet e vartësisë. Angazhimi i jep 
përparësi kornizave të strukturuara të raportimit dhe mekanizmave 
konsultativë dhe monitoruese që promovojnë përfshirjen e qytetarëve dhe 
llogaridhënien e tyre. 
 
Objektivi: 
Ky angazhim synon të forcojë kornizën e integritetit në të gjithë administratën 
publike, në mënyrë që të gjitha institucionet qeveritare të veprojnë me integritet 
dhe funksionalitet, që të parandalojnë korrupsionin në të gjitha 
aspektet/drejtimet. Angazhimi parashikon që deri në fund të vitit 2022, në 
përputhje me Strategjinë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit (ISAC) 2015-
2023, të gjitha ministritë dhe institucionet e varësisë do të kenë hartuar dhe 
filluar zbatimin e planit të tyre të integritetit. Zhvillimi dhe zbatimi i planeve të 
integritetit që përcaktojnë qartë detyrimet etike në vendin e punës në të gjithë 
administratën publike synon të ndërtojë dhe mirëmbajë një kulturë pune të 
praktikave etike të punës. 

 
Rezultatet e pritura: 

 Udhëzimi i planit të integritetit dhe metodologjia e vlerësimit të rrezikut të 
integritetit për qeverinë qendrore janë miratuar; 

 Vlerësimi i rrezikut të integritetit i kryer në institucionet e vartësisë të 
Ministrisë së Drejtësisë dhe janë miratuar planet e integritetit; 

 Vlerësimi i rrezikut të integritetit i kryer në ministritë e linjës dhe janë 
miratuar planet e integritetit; 

Si do të kontribuojë 
angazhimi në zgjidhjen e 
problemit publik? 

 
Në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile së bashku me organizatën 
„Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM‟) Ministria e Drejtësisë/ 
KKKK ka krijuar dhe miratuar "Metodologjinë e Vlerësimit të Rrezikut dhe të 
Integritetit në Institucionet e Qeverisë Qendrore" (pika referimit 1; pika 
referimit 3) një udhëzues/metodologji se si institucionet e administratës 
qendrore duhet të vlerësojnë rrezikun e integritetit në mënyrë që të fillojnë 
aktivitete për të ruajtur integritetin dhe performancën e punonjësve të 
administratës publike, në nivelin ekzekutiv dhe politik. Workshopet do të njohin 
dhe forcojnë kapacitetet e Ministrisë së Drejtësisë me praktikat dhe proçedurat 
më të mira, duke i trajnuar mbi zbatimin e kornizave dhe mjeteve të vlerësimit 
në mënyrë që të forcojnë teknikat metodologjike në identifikimin, vlerësimin 
dhe adresimin e rreziqeve të integritetit (pika e referimit 2). Përmes të njëjtit 
bashkëpunim është hartuar "Plani i Integritetit të Ministrisë së Drejtësisë 2020-
2023" përmes një proçesi të hapur dhe konsultativ (pika e referimit 4). 
 
Një tryezë e rrumbullakët me institucionet publike do të promovojnë planet e 
integritetit dhe do të shpjegojnë mekanizmat, metodologjinë dhe përdorimin e 
Planit të Integritetit të Ministrisë së Drejtësisë si një dokument model për 
ministritë e linjës dhe institucionet vartëse (pika e referimit 5). Duke ndjekur 



 

metodologjinë konsultative të zhvilluar nga Ministria e Drejtësisë, institucionet 
e vartësisë dhe të gjitha institucionet qendrore publike (ministritë) do t'i 
nënshtrohen secilit prej vlerësimeve të tyre të rrezikut të integritetit për të 
hartuar planet e tyre të integritetit në përputhje me fushat e tyre përkatëse të 
përgjegjësisë dhe faktorët specifik të rrezikut (pika e referimit 6, pika e 
referimit 7) Pasi të jenë aprovuar këto plane, duke siguruar që ato përmbushin 
të gjitha udhëzimet e specifikuara në metodologji, do të prodhohet një seri e 
buletinit elektronik për të lehtësuar transparencën e planeve të integritetit dhe 
llogaridhënien për zbatimin e tij (pika e referimit 8). 
 
Për të siguruar zbatimin e duhur të planeve të integritetit - nga identifikimi i 
rrezikut deri në zbutjen e tij - ato do të shoqërohen nga një proçes 
gjithëpërfshirës monitorimi që ndjek një kornizë të strukturuar monitorimi dhe 
vlerësimi (pika e referimit 9). Monitorimi i zbatimit të Planit të Integritetit të 
Ministrisë së Drejtësisë do të bëhet në konsultim me aktorët e interesuar dhe 
organizatat e shoqërisë civile (OSHC) me reagime të botuara dhe të integruara 
në mënyrë të tillë që ministria të jetë përgjegjëse për publikun si dhe për 
sistemet e brendshme (pika e referimit 10). Raportet e vlerësimit do të 
kryhen dhe publikohen rregullisht në mënyrë që të jenë në dispozicion për 
komentet publike (pika e referimit 11) për të prodhuar dhe botuar 
rekomandimet që rezultojnë për të përmirësuar proçesin e zbatimit (pika e 
referimit 12). Ky proçes monitorimi do të bëhet për zbatimin e ministrive të 
linjës dhe planeve të integritetit të institucioneve vartëse sapo ata të kenë filluar 
fazën e tyre të zbatimit (pika e referimit 13). 
 

Sfida e OGP e prekur nga 
këto masa 
 
 
 

Përmirësoni 
shërbimet publike 

Rritja e menaxhimit 
efikas të burimeve 

publike 

Rritja e integritetit 

publik 

Rritni përgjegjësinë e 

korporatave 

Krijoni një komunitet 
më të sigurt për 

qytetarët dhe 
shoqërinë civile 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Pse është ky 
angazhim i 
rëndësishëm 
për vlerat e 
OGP? 

Transparenca & 

Qasja në 

Informacion 

 
 A zbulon ideja më shumë informacion për publikun? 

 A e përmirëson ideja cilësinë e informacionit të zbuluar për publikun? 

 A e përmirëson ideja aksesin e informacionit për publikun? 
 A e lejon ideja të drejtën për informacion? 

☒Po☐Jo 

Të gjitha takimet konsultative, tryezat e rrumbullakëta, raportet dhe planet rezultuese të secilës 
ministri dhe proçesit të zhvillimit të planit të integritetit të institucioneve vartëse do të publikohen dhe 
do të bëhen të disponueshme publikisht. 

Raportet vjetore të monitorimit mbi zbatimin e planeve të integritetit do të publikohen për përdorim 
publik dhe do të shoqërohen me informacione shtesë të hollësishme për të lehtësuar kuptimin e 
planeve të qytetarëve. 

Përgjegjësia 

publike 

 A krijon apo përmirëson ideja rregullat, rregulloret dhe mekanizmat për t'i mbajtur zyrtarët qeveritarë 
përgjegjës ndaj veprimeve të tyre? 

 A e bën ideja qeverinë të përgjegjshme para publikut dhe jo vetëm ndaj sistemeve të brendshme? 

☒Po☐Jo 

Raportet e monitorimit do të ndjekin progresin e nismës dhe zbatimin e planit të integritetit të secilit 
institucion. Këto do të kompletohen përmes konsultimeve publike dhe do të publikohen për përdorim 
publik në mënyrë që të mundësohet aftësia e shoqërisë civile dhe qytetarëve për t'i mbajtur 
institucionet përgjegjëse për progresin dhe arritjen e angazhimeve të deklaruara të planit të tyre. 

Pjesëmarrja 

Publike dhe 

Qytetare 

 

 A krijon apo përmirëson ideja mundësitë, ose aftësitë për publikun për të informuar ose ndikuar në 
vendimet? 

 A krijon apo përmirëson ideja mjedisin e mundshëm për shoqërinë civile? 

☒Po☐Jo 

Zbatimi i planeve të integritetit të disponueshëm publikisht do të ndihmojë në promovimin e 



 

angazhimit publik dhe civil në disa nivele. Këto përpjekje synojnë të rrisin besimin e publikut jo vetëm 
në vetë institucionet, por drejt proçesit. Ata punojnë për të adresuar  zhgënjimin e shoqërisë  civile 
nga pjesëmarrja në reformat e qeverisjes. 

Së pari, duke kërkuar që institucionet publike të konsultojnë me publikun në hartimin e planeve të 
tyre të integritetit, angazhimi do të mbështesë bashkëpronësinë e proçesit. 

Së dyti, publikimi i planeve dhe përfshirja e informacionit shtesë do të nxisë qasjen dhe vetëdijen e 
qytetarëve dhe të kuptuarit e reformave të planifikuara, të cilat nga ana e tyre do t'i bëjnë qytetarët më 
të informuar dhe rrjedhimisht më të pozicionuar për t'i mbajtur institucionet përgjegjëse. 

Së fundmi, një kornizë bashkëpunuese monitorimi do të sigurojë mundësi të vazhdueshme për 
llogaridhënie publike dhe kontribute qytetare në mënyrë që qytetarët të sigurohen se kontributet dhe 
shqetësimet e tyre të merren në konsideratë dhe të zbatohen dhe në këtë mënyrë ndjehen të stimuluar 
për të marrë pjesë dhe për tu angazhuar. 

Teknologji & 

Inovacion 

 
 A do të përdoret inovacioni teknologjik me një nga tre vlerat e tjera të OGP për të avancuar 

pjesëmarrjen, transparencën ose llogaridhënien? 
☒Po☐Jo 
 

Publikimi në internet i raporteve mundëson transparencën në kohë reale së bashku me mundësitë 
në internet për konsultime me palët e interesuara dhe reagimet e tyre u mundësojnë që një numër 
më i madh i qytetarëve të marrin pjesë dhe të japin reagime. Për më tepër, përdorimi i një buletini 
elektronik do të mbështesë transparencën dhe llogaridhënien mbi zbatimin e implementimit të 
integritetit. 

Aktivitetet e pikës së referimit 

Pika referimi Treguesit Institucion / et përgjegjës 
Ide e re ose e 

vazhduar 
Afati kohor 

Arritjet e matshme dhe të 
verifikueshme për të 
përmbushur këtë objektiv 

Treguesit e 
Rezultateve 

Nxjerrjet e 
rezultateve 

Institucioni 
përgjegjës 

kryesor 

Agjencitë / 
Institucionet 

Mbështetëse / 
Koordinuese 

E re ose e 
vazhduar nga 

2018-2020 OGP 
PV 

Data e 
fillimit 

Data e 

përfundimi

t 

Masa prioritare 1:  
Planet e integritetit të hartuara dhe miratuara nga institucionet e qeverisë qendrore 

Pika referimit 1: 

Dokumenti i 
metodologjisë: Hartuar 
metodologjia e 
vlerësimit të rrezikut 
udhëzues / integritet 
për qeverinë qendrore 

Institucionet 
qendrore të 
administratës 
publike me 
performancë, 
përgjegjshmëri 
dhe 
transparencë 
më të mire 

Manuali 
(metodologjia) e 
përfunduar 

Ministria e 
Drejtësisë (MD) 

Organizatat e 
shoqërisë civile 
(OSHC) 

☐Jo 

☒Po Planet e 
Integritetit 

6M  I 
2020 

6M I  
2020 

Pika referimit 2: 

Forcimi i kapaciteteve 
të stafit teknik të MD 
për identifikimin e 
rreziqeve të integritetit 

 Workshop për 
identifikimin e 
proçeseve të 
punës / Analiza 
dhe vlerësimi i 
intensitetit të 
rreziqeve të 
integritetit. 

MD OSHC-të 
☐Jo 

☒PoPlanet e 
Integritetit 

6M  I 
2020 

6M I  
2020 

Pika referimit 3: 

Miratimi dhe Publikimi 
i Metodologjisë së 
Vlerësimit të Rrezikut 
të Integritetit për 
qeverinë qendrore. 

 
Manuali 
(metodologjia) i 
aprovuar 

MD  
☐Jo 

☒PoPlanet e 
Integritetit 

6M II 
2020 

6M II 
2020 



 

Pika referimit 4: 

Hartimi, konsultimi, 
miratimi dhe publikimi 
i dokumentit  IP të MD. 

 
Miratimi i 
dokumentit të 
MD-së 

MD  
☐Jo 

☒PoPlanet e 
Integritetit 

6M II 
2020 

6M II 
2020 

Pika referimit 5: 

Mekanizmat e 
informimit dhe 
prezantimit tek MD dhe 
institucionet  vartëse të 
ML, për proçesin e 
vlerësimit të rrezikut 
dhe prezantimin e 
udhëzuesit të 
integritetit 

 
Tryeza e 
promovimit të 
Planit të 
Integritetit të MD 

MD OSHC-të 
☐Jo 

☒PoPlanet e 
Integritetit 

6M II 
2020 

6M II 
2020 

Pika referimit 6: 

Vlerësimi i rrezikut të 
integritetit në 
institucionet vartëse të 
MD sipas modelit të 
zhvilluar në MD; Plani i 
integritetit i hartuar. 

 
Vlerësimi i 
rrezikut të 
integritetit në 
institucionet 
vartëse të MD 
dhe plani i 
integritetit i 
hartuar. 

Vartësit e MD-së MD 
☐Jo 

☒PoPlanet e 
Integritetit 

6M I 
2021 

6M II 
2021 

Pika referimit 7: 

Vlerësimi i rrezikut të 
integritetit; hartimi, 
miratimi i Planeve të 
Integritetit nga të gjitha 
institucionet  qendrore 
(ministritë). 

 
Ministritë kanë 
miratuar IP-të 

Ministritë  
☐Jo 

☒PoPlanet e 
Integritetit 

Jan. 
2022 

Dhj. 
2022 

Pika referimit 8: 

Rritja e transparencës 
nga institucionet  e 
administratës publike 
në IP-në (e-buletini) 

 
Nr. i buletinëve 
të prodhuar / 
botuar 
(2021/2022) 

MD  
☐Jo 

☒PoPlanet e 
Integritetit 

6M I 
2021 

6M II 
2022 

Masa prioritare 2:  
Analizë gjithëpërfshirëse mbi zbatueshmërinë e planeve të integritetit në Ministrinë e Drejtësisë dhe ministritë e linjës 

Pika referimit9: 

Dokumenti i 
metodologjisë: 
instrumenti për 
monitorimin e Planeve 
të Integritetit në 
institucionet  e 
qeverisjes qendrore 

 

Monitorimi / 
vlerësimi manual 
(metodologji) i 
zbatimit të IP, i 
kryer dhe i 
aprovuar 

MD OSHC-të 
☐Jo 

☒PoPlanet e 
Integritetit 

6M I 
2021 

6M I 
2021 



 

Pika referimit10: 

Hartimi dhe konsultimi 
i raportit të 
monitorimit për 
zbatimin e IP të MD me 
palët e interesit dhe 
OSHC-të 

 

Krijuar dhe 
publikuar 
kalendari i 
konsultimit me 
palët e interesit / 
OSHC-të. 

Janë mbajtur 
konsultat me 
palët e 
interesuara. 

Reagimet e 
palëve të 
interesuara të 
botuara & 
përgjigja e 
integruar në 
raportin e 
monitorimit. 

MD OSHC-të 
☐Jo 

☒PoPlanet e 
Integritetit 

6M II 
2021 

6M II 
2021 

Pika referimit 11: 

Raporti i vlerësimit i 
kryer për zbatimin e IP 
të MD kryhet çdo 1 vit 
(2 raporte të 
brendshme / çdo 6 
muaj) gjatë kohës së 
zbatimit të planit 

 
 Raportet e 

vlerësimit të 
kryera./Raportet 
e vlerësimit të 
publikuara & 
publikisht të 
disponueshme në 
kohë 
reale./Raportet e 
vlerësimit në 
dispozicion për 
reagimet e 
publikut. 

MD  
☐Jo 

☒PoPlanet e 
Integritetit 

6M II 
2021 

6M II 
2022 

Pika referimit 12: 

Përgatitja e 
rekomandimeve bazuar 
në gjetjet e vlerësimit të 
kryer / shtuar 
transparencës në 
rekomandimet e të 
dhënave 

 

Nr. i 
rekomandimeve 
të hartuara për 
IP. 

Rekomandimet e 
publikuara në 
kohë reale për 
konsum publik. 

MD  
☐Jo 

☒PoPlanet e 
Integritetit 

6M II 
2021 

6M II 
2022 

Pika referimit 13: 

Hartimi dhe konsultimi 
i raportit të 
monitorimit për 
zbatimin e IP të MD-së 
vartëse me palët e 
interesit / OSHC-të 
përmes takimeve / 
punëtorive informuese 

 

Krijuar dhe 
publikuar 
kalendari i 
konsultimit me 
palët e interesit / 
OSHC-të. 

Janë mbajtur 
konsultat me 
palët e 
interesuara. 

Reagimet e 
palëve të 
interesuara të 
botuara & 
përgjigja e 
integruar në 
raportin e 
monitorimit. 

MD OSHC-të 
☐Jo 

☒PoPlanet e 
Integritetit 

6M II 
2022 

6M II 
2022 



 

Informacioni i Kontaktit 

Emri i personit përgjegjës nga 
agjencia zbatuese 

 

Titulli, Departamenti  

Email dhe Telefon  

Aktorë të tjerë të 
përfshirë 

Aktorët 
shtetërorë të 
përfshirë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

Angazhimi 2 
Objektivi specifik: Regjistri i Pronësisë Përfituese 

Janar 2020 - Dhjetor 2022 

Agjencia / aktori kryesor 
zbatues 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

Përshkrimi i angazhimit 

Cili është 
problemi 
publik që 
angazhimi do 
të adresojë? 

 
Një pronar përfitues është personi i vërtetë ose njerëz të vërtetë që zotërojnë, kontrollojnë ose 
përfitojnë nga një person juridik, të tilla si një kompani ose organizatë. Kundravajtësit penal 
mund të përdorin një pronar anonim ose një pronar të një kompanie me qëllim që të lëvizin në 
mënyrë të kompromentuar. Shpesh këto kompani përfshihen në praktika korruptive. 
  
Kur regjistrat e hapur kërkojnë nga personat juridikë të zbulojnë individët që zotërojnë ose 
kontrollojnë personin juridik, përmes pronësisë së drejtpërdrejtë ose pronësisë indirekte 
përmes aksioneve për shembull, të ardhurat gjurmohen më lehtësisht. Prandaj, bëhet më e 
vështirë të përdoren personat juridikë për praktika korruptive dhe krimi, për këtë arsye 
zvogëlohet tërheqja dhe lehtësia e përfshirjes në një veprimtari të tillë kriminale. 
 
Në Shqipëri Ligji Nr. 9917/2008 „'Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit' 'ka përfshirë qartë pronësisë përfituese. Personat juridikë nën juridiksionin e këtij 
ligji janë të detyruar të identifikojnë pronarët përfitues të klientëve të tyre, megjithatë këto të 
dhëna nuk janë regjistruar në një regjistër kombëtar të caktuar. Për më tepër, sipas 
legjislacionit aktual, personat juridikë të regjistruar në Republikën e Shqipërisë nuk janë të 
detyruar të identifikojnë dhe regjistrojnë të dhëna për pronarët e tyre përfitues në një regjistër 
kombëtar të caktuar. Kështu, ka munguar korniza ligjore e nevojshme për të kërkuar me ligj 
zbulimin dhe regjistrin e pronarëve përfitues të personave juridikë. Për më tepër, pa vendosjen 
e duhur të proçedurave dhe mënyrës së regjistrimit dhe ruajtjes së të dhënave të pronësisë 
përfituese ose masave ndëshkuese për mosregjistrimin e pronësisë përfituese, aktiviteti 
kriminal dhe praktikat korruptive mund të fshihen më lehtë. 

Cili eshte 
detyrimi i 
angazhimit? 

 
Ky angazhim planifikon masa për krijimin e një regjistri qendror funksional të pronarëve 
përfitues në mënyrë që të zvogëlojë mundësitë për të fshehur korrupsionin dhe veprimtarinë 
kriminale dhe fitimet e tij. Përmes hartimit, miratimit dhe zbatimit të ligjit "Për Regjistrin e 
Pronarëve Përfitues" (Ligji UBO) dhe akteve nënligjore që përcaktojnë qartë pronësinë 
përfituese, parashikohen (i) kërkesat e personave juridikë për t'u raportuar në regjistër dhe (ii) 
rregullat dhe proçedurat për vetë regjistrin dhe angazhimin që përcakton bazën legjislative të 
nevojshme për një regjistër efektiv të pronësisë përfituese. 
 
Zbatimi i regjistrit të pronarëve përfitues do të përbëhet nga një bazë të dhënash elektronike e 
mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB). Të gjithë personat juridikë të kërkuar për të 
raportuar dhe regjistruar informacionin e pronarit të tyre përfitues do të jenë të detyruar të 
paraqesin informacione në lidhje me pronarët e tyre përfitues siç përshkruhen nga Ligji ose të 
përballen me mospërputhje të sanksioneve financiare. Kështu, përmes kësaj iniciative, 
transparenca në lidhje me pronësinë reale dhe kontrollin do të promovojë dhe do të sigurojë 

 
 
AngazhimetQeverisja e Hapur në Luftën kundër Korrupsionit  Angazhimi 2 

 



 

qasje tranparente si dhe hapjen e të dhënave për publikun lidhur me personat juridikë. 
 
Objektivi: 

Hartimi i ligjit "Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues" dhe akteve nënligjore shoqëruese përmes 
një proçesi konsultativ me palët e interesit synojnë të përcaktojnë mënyrën dhe proçedurat e 
regjistrimit të të dhënave për pronësinë përfituese që paraqet sfida teknike dhe operacionale 
për identifkimin e pronarëve përfitues në Shqipëri. Zbatimi i regjistrit përmes kësaj kornize 
synon të krijojë një sistem që promovon transparencën, kujdesin e duhur dhe praktikat etike 
dhe zvogëlon rëndë mundësitë për pastrim parash, evazion fiskal dhe forma të tjera të 
korrupsionit. 

Rezultatet e pritura: 

 Miratimi i projektligjit „Regjistri i Pronësisë Përfituese‟; 

 Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore: 

 "Për përcaktimin e mënyrës dhe proçedurave të regjistrimit të të dhënave për pronësinë 
përfituese, si dhe njoftimin nga autoritetet shtetërore kompetente dhe nga subjektet e 
detyrueshme"; 

 “Për përcaktimin e rregullave për funksionimin e Regjistrit të Pronësisë Përfituese, për 
mënyrën e komunikimit në formë elektronike dhe shkëmbimin e të dhënave ndërmjet 
Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe organeve shtetërore përgjegjëse, si dhe për mënyrën 
dhe termat e komunikimit ndërmjet Regjistrit të pronësisë përfituese, regjistrit tregtar 
dhe regjistri i organizatave jofitimprurëse ” 

 Zbatimi i Ligjit për Regjistrin e Pronësisë Përfituese; 

 Krijimi i regjistrit të pronësisë përfituese deri në fund të vitit 2021. 

Si do të 
kontribuojë 
angazhimi në 
zgjidhjen e 
problemit 
publik? 

 
Për të përmbushur objektivin 'Pronësia e Përfituesit', përpjekjet e MFE-së janë përqendruar në 
përshtatjen e bazës së nevojshme ligjore. Ligji Nr. 112/2020 "Për regjistrin e pronësisë 
përfituese" (pika referimit 1), përmbush një nga rekomandimet e MONEYVAL. Ligji 
përafron pjesërisht Direktivën (BE) 2015/849 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të 
datës 20 maj 2015 mbi parandalimin e përdorimit të sistemit financiar për qëllime të pastrimit 
të parave ose financimit të terrorizmit, duke ndryshuar Rregulloren (BE) Nr. 648/2012 të 
Parlamentit Evropian dhe të Këshillit dhe shfuqizimin e Direktivës 2005/60 / EC të 
Parlamentit Evropian dhe të Direktivës së Këshillit dhe Komisionit 2006/70 / EC. Ky ligj 
rregullon përkufizimin e pronësisë përfituese; entitetet e detyrueshme të cilat duhet të 
regjistrojnë pronarët përfitues; krijimin, funksionimin dhe administrimin e Regjistrit të 
Pronësisë së Përfituesve; proçedurën dhe mënyrën e regjistrimit dhe ruajtjes së të dhënave të 
regjistruara të pronësisë përfituese si dhe masat ndëshkuese në rast të mosregjistrimit të 
pronësisë përfituese. 

 
Më konkretisht, ky ligj zbatohet për subjektet raportuese, personat juridikë të regjistruar në 
Republikën e Shqipërisë, në përputhje me parashikimet e parashikuara në ligj. Regjistri do të 
vendoset dhe drejtohet nga Qendra Kombëtare e Biznesit dhe do të arrihen vetëm nga 
personat e autorizuar për të përfaqësuar njësinë raportuese dhe nga autoritetet shtetërore 
kompetente. Çdo person që dëshiron të marrë informacion nga regjistri që nuk është i 
arritshëm lirisht dhe publiku mund ta bëjë këtë vetëm nëse është në gjendje të provojë se ka 
një interes ligjor në marrjen e këtij informacioni. 
 
Një detyrë tjetër që rrjedh nga përshtatja e bazës legjislative është hartimi i akteve nënligjore, 
të cilat do të realizohen me ndihmën financiare dhe teknike të GIZ, konkretisht: VKM “Për 
përcaktimin e mënyrës dhe proçedurave të regjistrimit të të dhënave për pronësinë përfituese, 
si dhe njoftimin nga autoritetet shtetërore kompetente dhe nga subjektet e detyruara ”(Pika 



 

referimit 2) dhe VKM“ Për përcaktimin e rregullave për funksionimin e Regjistrit të 
Pronësisë Përfituese, për mënyrën e komunikimit në formë elektronike dhe shkëmbimin e të 
dhënave ndërmjet Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe organet përgjegjëse shtetërore, si dhe 
për mënyrën dhe termat e komunikimit midis Regjistrit të Pronarëve Përfitues, Regjistrit 
Tregtar dhe Regjistrit të Organizatave Jo-Fitimprurëse ”(pika referimit 3), janë në proçesin 
e hartimit. 
 

Më specifikisht, Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së 
Informacionit duhet të krijojnë Regjistrin e Pronësisë Përfituese deri në vitin 2021 (pika 
referimit 4). 
 

 

Sfida e OGP e prekur nga këto 
masa 
 
 

Përmirësoni 
shërbimet publike 

Rritja e menaxhimit 
efikas të burimet 

publike 

Rritja e integritetit 

publik 

Rritni përgjegjësinë 

e korporatave 

Krijoni një 
komunitet më të 

sigurt për qytetarët 
dhe shoqërinë civile 

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Pse është ky 
angazhim i 
rëndësishëm 
për vlerat e 
OGP? 

Transparenca & 

Qasja në 

Informacion 

 A zbulon ideja më shumë informacion për publikun? 

 A e përmirëson ideja cilësinë e informacionit të zbuluar për publikun? 

 A e përmirëson ideja mundësinë e arritjes së informacionit për publikun? 
 A e lejon ideja të drejtën për informacion? 

☒PO☐Jo 

Krijimi i Regjistrit për Pronësinë Përfituese parashikohet të funksionojë si një bazë elektronike e të 
dhënave shtetërore, në të cilën regjistrohen të dhënat e pronësisë përfituese të subjekteve të detyruar 
të raportojnë, e cila mbledh në kohë reale të dhënat e regjistruara në regjistrat përkatës shtetërorë, të 
administruara nga institucionet përkatëse shtetërore, dhe shërben si një arkiv elektronik zyrtar, duke 
siguruar kështu transparencën në fushën e pronarëve përfitues. 

Përgjegjësia 

publike 

 A krijon apo përmirëson ideja rregullat, rregulloret dhe mekanizmat për t'i mbajtur zyrtarët qeveritarë 
para përgjegjësisë ndaj veprimeve të tyre? 

 A e bën ideja qeverinë të përgjegjshme për publikun dhe jo vetëm ndaj sistemeve të brendshme? 

☒Po☐Jo 

Duke siguruar transparencë në fushën e pronësisë përfituese dhe përcaktimin e institucioneve 
përgjegjëse për regjistrimin e të dhënave dhe administrimin e tyre, si dhe të gjitha institucionet e 
tjera përgjegjëse për përmbushjen e detyrimeve ligjore që rezultojnë, synon të përmirësojë 
llogaridhënien publike. 

Pjesëmarrja 

Publike dhe 

Qytetare 

 

 A krijon apo përmirëson ideja mundësitë, ose aftësitë për publikun për të informuar ose ndikuar në 
vendimet? 

 A krijon apo përmirëson ideja mjedisin e mundshëm për shoqërinë civile? 
☐Po☒Jo 

Çdo person mund të marrë informacion në lidhje me të dhënat e regjistruara në regjistër, të cilat nuk janë të 
arritshme dhe publike, vetëm nëse provon se ka një interes të ligjshëm për marrjen e këtij informacioni. 

Teknologji & 

Inovacion 

 

 A do të përdoret inovacioniteknologjikme një nga tre vlerat e tjera të OGP për të avancuar pjesëmarrjen, 
transparencën ose llogaridhënien? 

☒Po☐Jo 

Përdorimi i një regjistri elektronik ofron një mjet për të siguruar gjurmueshmëri dhe transparencë dhe një 
regjistër të verifikueshëm për të mbajtur institucionet publike përgjegjëse për përmbushjen e detyrimeve të 
tyre për mirëmbajtjen dhe azhornimin e vazhdueshëm dhe të saktë të regjistrit. 

Aktivitetet e pikës së referimit 

Pika referimi Treguesit 
Institucion / et 

përgjegjës 
Ide e re ose e 

vazhduar 
Afati kohor 

Arritjet e matshme dhe të 
verifikueshme për të 
përmbushur këtë objektiv 

Treguesit e 
Rezultateve 

Nxjerrjet e 
rezultateve 

Institucioni 
përgjegjës 

kryesor 

Agjencitë / 
Institucionet 

Mbështetëse / 
Koordinuese 

E re ose e 
vazhduar nga 

2018-2020 OGP 
AP 

Data e 
fillimit 

Data e 

përfundim

it 



 

Masa prioritare 1: 
Miratimi i projektligjit "Regjistri i Pronësisë Përfituese" 

Pika e referimit 1: 

Miratimi i projektligjit 
"Për regjistrin e 
pronësisë përfituese" 

Hartimi, konsultimi 
me palët e interesit 
dhe ndjekja e 
proçedurave të 
miratimit të 
projektligjit 

Nr. i takimeve të 
grupeve të punës. 

Ligji i aprovuar 

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 
(MFE) 

Ministritë e 
linjës 

☐Jo 

☒Po 
 
Pronarët 
përfitues 

Jan. 
2020 

Dhj. 
2020 

Masa prioritare 2:  
Zbatimi i Ligjit për Regjistrin e Pronësisë Përfituese 

Pika e referimit 2: 

Hartimi dhe miratimi i 
akteve nënligjore: 
- VKM "Për përcaktimin 
e mënyrës dhe 
proçedurave të 
regjistrimit të të 
dhënave për pronësinë 
përfituese, si dhe 
njoftimin nga 
autoritetet shtetërore 
kompetente dhe nga 
subjektet e detyruara" 

Hartimi, konsultimi 
me palët e interesit 
dhe ndjekja e 
proçedurave të 
miratimit të 
projektligjit 

Miratuar në 
rregullore 

MFE 

 

Ministritë e 
linjës 

☐Jo 

☒Po 
 
Pronarët 
përfitues 

Jan. 
2020 

Dhj. 
2021 

Pika e referimit 3: 

Hartimi dhe miratimi i 
aktit nënligjor: 

VKM "Për përcaktimin 
e rregullave për 
funksionimin e 
Regjistrit përfitues në 
pronësi, në mënyrën e 
komunikimit në formë 
elektronike dhe 
shkëmbimin e të 
dhënave nëpërmjet 
Qendrës së Biznesit 
Kombëtar dhe organet 
përgjegjëse shtetërore, 
si dhe për mënyrën dhe 
kushtet e komunikimit 
nëpërmjet Regjistrit 
përfitues të pronësi, 
Regjistrin Tregtar dhe 
Regjistrin e 
Organizatave 
jofitimprurëse " 

Hartimi, duke u 
konsultuar me grupet 
e interesit dhe duke 
ndjekur proçedurat e 
miratimit të 
Projektligjit 

Miratuar në 
rregullore 

MFE 

 

Ministritë e 
linjës 

☐Jo 

☒Po 
 
Pronarët 
përfitues 

Jan. 
2021 

Dhj. 
2021 

Pika e referimit 4: 

Krijimi i regjistrit 
përfitues të Pronësisë 

Hartimi, duke u 
konsultuar me grupet 
e interesit dhe duke 
ndjekur proçedurat e 
miratimit të 
Projektligjit 

Krijimi i nje regjistri 
pronesie te dobishem 

MFE 

 

NBC, 
Ministritë e 
Linjës 

☐Jo 

☒Po 
 
Pronarët 
përfitues 
 

Jan. 
2021 

Dhj. 
2021 

Informacioni i Kontaktit 

Emri i personit përgjegjës nga 
agjencia zbatuese 

 



 

Titulli, Departamenti  

Email dhe Telefon  

Aktorë të tjerë të 
përfshirë 

Aktorët 
shtetërorë 
të përfshirë 

 

Agjensi të tjera qeveritare të përfshira: Qëndra Kombëtare e Biznesit 

 
 
 

 
 
 
 


